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Nu & morgen
45.000ste inwoner in Heusden

Initiatieven zonnevelden
Ook in Heusden willen we naar een meer duurzame leefomgeving.
Eén van de manieren om hier te komen is om op een andere manier
energie op te wekken. Zonne-energie is op dit moment een goede
oplossing. In september 2019 is de visie zonne-energie vastgesteld.
Deze visie laat zien wat de behoefte aan energie is in onze gemeente en op welke manieren dit ingevuld kan worden. Een mogelijkheid
is energie op te wekken met zonnepanelen op velden.

De 45.000ste inwoner van Heusden is geboren!
De trotse ouders van Janna kregen afgelopen
vrijdag uit handen van burgemeester Willemijn
van Hees een heerlijke taart overhandigd.
Het gezinnetje maakt het goed en ze zijn dol
gelukkig met de komst van hun dochtertje. <

Aangepaste openingstijden Gemeentebalie Vlijmen
In december heeft de gemeentebalie in Vlijmen
aangepaste openingstijden. In de schoolvakanties werken wij aan de balie de hele dag alléén
op afspraak. Alleen op www.heusden.nl maak je
makkelijk, veilig en gratis een afspraak of bel met
(073) 513 17 89. Wij adviseren om niet via andere
websites een balie te reserveren.
In de kerstvakantie hebben we op de volgende
dagen en tijden afwijkende openingstijden.
•D
 onderdag 17 december is de gemeentebalie
vanwege een bijeenkomst vanaf 15.00 uur

gesloten en zijn wij telefonisch niet meer
bereikbaar
• Donderdag 24 december zijn we vanaf 12.00 uur
gesloten en telefonisch niet meer bereikbaar.
• Vrijdag 25 december zijn wij de hele dag gesloten vanwege Kerstmis
• Donderdag 31 december zijn we vanaf 12.00 uur
gesloten en telefonisch niet meer bereikbaar.
• Vrijdag 1 januari zijn wij de hele dag gesloten
vanwege Nieuwjaarsdag. <

Verkeerd afval in je
container?

Heel veel inwoners scheiden hun afval erg goed. Maar, steeds vaker
zien we dat PMD- en GFT-containers vervuild zijn met bijvoorbeeld
restafval. Hierdoor kunnen hele vrachten PMD- of GFT-afval worden
afgekeurd. Dit kost veel geld en is slecht voor het milieu! Daarom zijn
we vorige week gestart met het controleren van de afvalcontainers.
Containers waar niet het juiste afval in zit, maken wij niet leeg.
Twijfel je welk afval in welke bak hoort?
Kijk dan www.afvalscheidingswijzer.nl <

Als gemeente dagen we initiatiefnemers uit om plannen te maken
voor de ontwikkeling van zonnevelden. Tot 1 november was het
mogelijk om deze plannen bij de gemeente in te dienen. We zijn blij
verrast met de 11 plannen die binnengekomen zijn.
Deze plannen worden nu beoordeeld op onder andere landschappelijke inpassing en de wijze waarop de initiatiefnemer participatie
door de omgeving wil vormgeven. Na deze afweging wijst de gemeente mogelijk twee projectlocaties aan. Naar verwachting wordt
dit begin februari 2021 bekend gemaakt.
Het verkrijgen van een aanwijzing voor een projectlocatie is nog
geen garantie voor realisatie van een zonneveld. Daarvoor moet het
plan nog verder worden uitgewerkt en moeten de procedures worden doorlopen voor de benodigde vergunningen. <

Afvalkalender 2021
De Afvalkalender voor 2021 is beschikbaar!
De afvalkalender is te downloaden via
www.afvalstoffendienst.nl. Via de app van
de Afvalstoffendienst op je smartphone of
tablet zie je makkelijk wanneer jij de container buiten moet zetten. Via de app krijg
je ook handige berichtjes als er bijvoorbeeld een ophaaldag wijzigt. Wij adviseren
je daarom de app van de Afvalstoffendienst
te downloaden via de App Store, Google
Play store of Windows store. <

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
Telefoon: (073) 513 17 89
Fax: (073) 513 17 99
Website: www.heusden.nl
E-mail: info@heusden.nl
Bezoekadres
Julianastraat 34, Vlijmen
Telefoon
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
17.00 uur. Telefoon: (073) 513 17 89
WhatsApp
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
17.00 uur. Telefoon: (06) 532 357 05

Openingstijden gemeentebalie
Let op! In de middag, van 12.00
tot 17.00 uur, werken wij alleen
op afspraak. Je kunt telefonisch of op
www.heusden.nl een afspraak maken.

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
Telefoon: (073) 78 201 78
Website: www.bijeenheusden.nl
E-mail: info@bijeenheusden.nl

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Milieustraat Duinweg 37, Drunen
Dinsdag tot en met vrijdag
van 13.00 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.

09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 20.00 uur
09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 17.00 uur

Reisdocumenten en rijbewijzen dienen
persoonlijk te worden opgehaald.
Dit kan zonder afspraak tijdens onze
openingstijden.

Volg ons op

www.heusden.nl
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Verkeer centrum Vlijmen
Het verkeer in en rond het centrum van Vlijmen gaat flink veranderen. Als de op- en afrit van en
naar de A59 verdwijnt, zal doorgaand verkeer niet meer door het centrum gaan. Hiervoor moet
Raad van State eerst nog groen licht geven voor het GOL-project.

Hoe kunnen we het centrum van Vlijmen nog aantrekkelijker en verkeersveiliger maken met goed
bereikbare winkels en meer ruimte voor fietsers en
wandelaars?
Mogelijke maatregelen
Meer dan 200 inwoners dachten mee over deze
vraag. En dat leverde goede ideeën voor verbe
teringen op! Alle ideeën zijn nauwkeurig bekeken en er zijn verschillende combinaties van
verbeteringen uitgewerkt tot maatregelen.
Op www.heusden.nl/verkeervlijmen kun je een

korte animatiefilm zien die deze mogelijke maat
regelen in beeld brengt.
Meedenken
Zie je mogelijkheden om de verkeersmaatregelen voor het centrum van Vlijmen, zoals ze
geschetst worden in de animatiefilm, te verbeteren? Dan horen wij het graag! Je kunt je
reactie geven tot en met 11 december 2020 via
www.heusden.nl/verkeervlijmen. Dankjewel voor
het meedenken! <

Je kunt ook Whatsappen met
de gemeente Heusden via
telefoonnummer

(06) 532 357 05
Bekendmakingen >
Informatie bekendmakingen

Onderstaande bekendmakingen
zijn digitaal gepubliceerd. Meer
informatie over de bekendmakingen
met procedures vind je op
officielebekendmakingen.nl.
In de procedures vind je terug of
en hoe je bezwaar of beroep kunt
aantekenen. Je kunt de bekend
makingen ook ontvangen per mail of
via de ‘Over uw buurt’ app. Je kunt
dan zien welke besluiten betrekking
hebben op jouw buurt. De app is gratis
te downloaden via de App Store, Google
Play Store of de Microsoft Store. Op
overuwbuurt.overheid.nl kun jij je
aanmelden voor e-mail-service.

Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Elshout, Heusdenseweg 16, bouwen
serre (1034616, 24-11-2020)
• Vlijmen, Geerpark “Morgenland”
(kadastraal N6718), tijdelijk plaatsen
vlaggenmast (1032857, 18-11-2020)
• Vlijmen, fase 2B2 kavel GEE419,
bouwen woning (1032810, 18-11-2020)
• Vlijmen, Julianastraat 3, bouwen bijgebouw ten behoeve van mantelzorg
(1034675, 24-11-2020)
• Vlijmen, Rozemarijn (kadastraal
N6075) (ged.), bouwen woning
(1034519, 24-11-2020)
• Vlijmen, Monseigneur van
Kesselstraat 13, vergroten woning
(1033000, 18-11-2020)
• Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen”, kavel
GEE424, bouwen woning (1032949,
18-11-2020)
Kappen
• Elshout, Kapelstraat 45A, kappen
esdoorn (1032783, 18-11-2020)
• Heusden, Wijksestraat 38, kappen
witte moerbeiboom (1032932, 18-112020)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Rozemarijn (kadastraal
N6075) (ged.), aanleggen in- en uitrit
(1034519, 24-11-2020)
• Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen”,
kavel GEE424, aanleggen in- en uitrit
(1032949, 18-11-2020)
• Vlijmen, fase 2B2 kavel GEE419,
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aanleggen in- en uitrit (1032810,
18-11-2020)
Procedure
De gemeente Heusden geeft een kennisgeving van de ontvangen aanvragen.
De stukken zijn voor iedereen in te zien
in het gemeentehuis in Vlijmen. Tegen
ingediende aanvragen is geen bezwaar
mogelijk.
VERLEEND
De vermelde datum is de
verzenddatum.
Bouwen
• Drunen, Torenstraat 46, verbouwen
woning (1025261, 24-11-2020)
• Drunen, Mexicoplein 1, vervangen
gaskoeler (1013513, 20-11-2020)
• Heusden, kadastraal A2879, 2 en
2B, plaatsen twee toegangspoorten
(634463, 23-11-2020)
• Oudheusden, Hamelpark 7, plaatsen
dakkapel (1024239, 20-11-2020)
• Vlijmen, Vlinderhof 9, plaatsen
dakkapel en carport (1023373,
23-11-2020)
• Vlijmen, Irenelaan 26, vergroten
woning (1021514, 20-11-2020)
• Vlijmen, Geerpark “Morgenland”
(kadastraal N6718), tijdelijk plaatsen
vlaggenmast (1032857, 23-11-2020)
Afwijken van de bestemming
• Drunen, Europalaan 129, vergroten
woning (1024290, 19-11-2020)
• Heusden, kadastraal A2879, 2 en
2B, plaatsen twee toegangspoorten
(634463, 23-11-2020)
• Vlijmen, Geerpark “Morgenland”
(kadastraal N6718), tijdelijk plaatsen
vlaggenmast (1032857, 23-11-2020)
• Vlijmen, Irenelaan 26, vergroten
woning (1021514, 20-11-2020)
Kappen
• Vlijmen, Vliedbergweg voor huisnummers 4 tot en met 16, kappen zeven
inlandse eiken (1029170, 20-11-2020)
Monumenten
• Heusden, kadastraal A2879, 2 en
2B, plaatsen twee toegangspoorten
(634463, 23-11-2020)
Verdagen
• Heusden, Wittebroodstraat 15,
vervangen aanbouw (1013355,
19-11-2020)

• Vlijmen, Vendreef 2, bouwen bedrijfsopstallen en wijzigen in- en uitritten
(1011293, 19-11-2020)
Geweigerde aanvraag (Afwijken van
de bestemming)
• Drunen, Beethovenlaan 26, afwijken
van de bestemming i.v.m. het huis
vesten van meer dan 5 personen in
de woning (635251, 20-11-2020)
Ingetrokken
• Vlijmen, Wilhelminastraat 7, vervangen/bouwen garage (1024884,
20-11-2020)
Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je daartegen binnen zes weken na de dag van verzending van het
besluit aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Alleen een belanghebbende kan bezwaar maken.
OMGEVINGSVERGUNNING
BILDERDIJKSTRAAT 2D IN VLIJMEN
Het college van Heusden heeft op
26 november 2020 ingestemd met de
omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een gebouw aan
Bilderdijkstraat 2d in Vlijmen. Het kenmerk van deze vergunning is 1019574.
De omgevingsvergunning ligt met
bijbehorende stukken met ingang van
donderdag 3 december 2020 gedurende
zes weken ter inzage. Je kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het
gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale
versie van de omgevingsvergunning is
opvraagbaar via info@heusden.nl.

Millieu
MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN
INRICHTINGEN
Het college van Heusden heeft onder
staande melding op grond van het
Besluit lozingen buiten inrichtingen
ontvangen en geaccepteerd voor een
nieuw aan te leggen gesloten bodemenergiesysteem:
Zaaknummer: 1023034
Datum ingekomen: 6 oktober 2020
Adres: Bosbeemd 18 Vlijmen
Vermogen kW: 6 kW

De acceptatie van de melding betreft
geen besluit in de zin van de Algemene
wet bestuursrecht. Het indienen van
een bezwaar of beroep is dan ook niet
mogelijk.

Verkeer

Het college van Heusden heeft besloten
om in de Magnoliastraat in Nieuwkuijk
en in de Noorwegenstraat in Drunen
twee parkeervakken te reserveren, die
enkel gebruikt mogen worden voor het
opladen van elektrische voertuigen. Het
verkeersbesluit geldt in eerste instantie
voor één van de twee aangewezen parkeerplaatsen. Worden er regelmatig
voertuigen opgeladen en doet de concessiehouder een verzoek dan worden
beide plaatsen voortaan gebruikt als
oplaadplaats. De parkeervakken worden
met bebording aangegeven. JE kunt
bezwaar maken tegen dit besluit van
26 november tot en met 6 januari 2021.

Besluit
VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster Burger
zaken blijkt dat de personen hieronder
genoemd niet meer wonen op het adres
waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het
college heeft besloten de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te
houden. Daardoor staan zij officieel
niet meer op dat adres ingeschreven.
Geslachtsnaam: Dewkali, R.
Geboortedatum: 03-06-1983
Adres: Frans Halsstraat 3, Oudheusden
Datum besluit: 23-11-2020
Zaaknummer: 1019179
Geslachtsnaam: Tjikoeri, I.Z.N.
Geboortedatum: 24-05-2008
Adres: Frans Halsstraat 3, Oudheusden
Datum besluit: 23-11-2020
Zaaknummer: 1019179
Geslachtsnaam: Tjikoeri, A.N.N.
Geboortedatum: 23-03-2020
Adres: Frans Halsstraat 3, Oudheusden
Datum besluit: 23-11-2020
Zaaknummer: 1019179
Geslachtsnaam: Tjikoeri, I.L.A.A.
Geboortedatum: 14-02-2015

Adres: Frans Halsstraat 3, Oudheusden
Datum besluit: 23-11-2020
Zaaknummer: 1019179
Geslachtsnaam: Post, W.
Geboortedatum: 04-01-1999
Adres: Heusdenseweg 14, Elshout
Datum besluit: 23-11-2020
Zaaknummer: 634619
Geslachtsnaam: Loukarfi El Mansouri,
A.Y.
Geboortedatum: 25-03-1995
Adres: Adrianus Loeffstraat 2,
Oudheusden
Datum besluit: 24-11-2020
Zaaknummer: 1012847
Geslachtsnaam: Sicińska, J.
Geboortedatum: 07-07-1989
Adres: Julianastraat 1 A, Vlijmen
Datum besluit: 24-11-2020
Zaaknummer: 1023218
Geslachtsnaam: Zima, N.
Geboortedatum: 22-12-1995
Adres: De Bosschen 2 A, Drunen
Datum besluit: 24-11-2020
Zaaknummer: 00636011
Geslachtsnaam: Graafland, M.N.
Geboortedatum: 22-12-2001
Adres: Amalia van Solmsstraat 5,
Drunen
Datum besluit: 24-11-2020
Zaaknummer: 1014161
Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je binnen zes weken, na de
dag van deze publicatie, een bezwaarschrift indienen. Vermeld hierbij
het zaaknummer. Voor vragen kun
je contact opnemen met het cluster Burgerzaken van de gemeente
Heusden.<

